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Annulerings voorwaarden Quantum-Academy 

ANNULERINGS VOORWAARDEN WORKSHOP(S) 

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden van je inschrijving moet afzien. 
Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er kosten in rekening gebracht.  

Je hebt na inschrijving een termijn van 14 dagen waarbinnen je kosteloos kunt annuleren. Een 
eventuele betaling wordt binnen 14 dagen teruggestort. 

Na 14 dagen van de inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van 
toepassing: 
- Binnen 14 dagen voor de aanvang van de workshop wordt 35,- administratiekosten in 
rekening gebracht. 
- Binnen 10 dagen voor de aanvang van de workshop restitutie van 75% - minus 35,- 
administratie kosten in rekening gebracht. 
- Binnen 5 dagen - voor de aanvang van de workshop restitutie van 50% - minus 35,- 
administratie kosten in rekening gebracht. 
Het resterende bedrag wordt binnen 14 dagen na de annulering op je rekening gestort. 

BIJ VERHINDERING DEELNAME 
Bij verhindering deelname van een workshop is het binnen een jaar mogelijk zonder kosten 
door te schuiven naar een volgende datum. 

VROEGTIJDIG VERLATEN VAN DE WORKSHOP 
Wanneer je besluit de workshop vroegtijdig te verlaten, vervallen je rechten op restitutie van 
het bedrag van de workshop en ontvang je geen certificaat van deelname. Bij plotselinge 
ziekte, familieomstandigheden en dergelijke is het natuurlijk  mogelijk om de uren in te halen 
op een volgende workshop. 

ANNULERINGSVOORWAARDEN OPLEIDINGEN. 
Wanneer je je inschrijft voor een opleiding Regenesis Healing dan zijn de volgende 
annuleringsvoorwaarden van toepassing. 
- Je hebt na inschrijving een wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen je kosteloos kunt 
annuleren. Een eventuele betaling wordt binnen 14 dagen teruggestort. 

Na 14 dagen van de inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van 
toepassing: 
- Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden 75,- euro 
administratiekosten in rekening gebracht. 
- Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 25% van de 
opleidingskosten in rekening gebracht. 
- Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% 
van de opleidingskosten in rekening gebracht. 
Het resterende bedrag wordt binnen 14 dagen na de annulering op je rekening gestort. 
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BIJ VERHINDERING DEELNAME 

Bij verhindering deelname van een workshop van de opleiding is het binnen twee jaar 
mogelijk zonder kosten in een andere groep dezelfde opleiding te vervolgen. 

TIJDELIJK ONDERBREKEN VAN DE OPLEIDING 

Moet je de opleiding door wat voor reden dan ook tijdelijk onderbreken dan is het mogelijk 
binnen twee jaar zonder kosten op een ander tijdstip in een andere groep dezelfde opleiding te 
vervolgen. Tijdelijk onderbreken van de opleiding geeft je geen recht op terugbetaling van het 
nog niet gevolgde deel van de opleiding. 

VROEGTIJDIG BEEINDIGEN VAN DE GEHELE OPLEIDING 

Wanneer je besluit de opleiding vroegtijdig te beëindigen dan vervallen je rechten op 
restitutie van het bedrag van de gehele opleiding en ontvang je geen certificaat van deelname. 

WIJZIGING - VERPLAATSING 

1. De Quantum-Academy heeft het recht om de aanvangstijd of locatie van een 
workshop/training te wijzigen.  

2. De Quantum-Academy behoudt zich het recht voor de datum te wijzigen. 
Opdrachtgever/deelnemer wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. De Quantum-
Academy zal andere workshop data aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen 
andere geschikte datum beschikbaar is, zal de Quantum-Academy de door opdrachtgever 
betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.  

ANNULERING DOOR DE QUANTUM-ACADEMY 

De Quantum Academy behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren. Ingeschreven 
deelnemers ontvangen minimaal 1 week voor de aanvang schriftelijk of mondeling bericht, 
waarna hun verplichtingen vervallen. 

Er worden dan uiteraard geen kosten in rekening gebracht en het geld wordt binnen 14 dagen  
teruggestort. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende workshop of 
opleiding. 

Eventueel gemaakte kosten zoals reserveringen van een hotel kunnen niet op de Quantum-
Academy worden verhaald.  

WEIGERING 

1. De Quantum-Academy heeft het recht om zonder opgave van redenen deelname van een 
deelnemer te weigeren. De Quantum-Academy zal dan de door opdrachtgever/deelnemer 
betaalde deelnamekosten van de niet genoten workshop/opleiding binnen 14 dagen 
restitueren.  

 


